Geniet van een
(h)eerlijk Ujes eitje
Veel mensen denken nog steeds dat je
maximaal twee eieren per week mag eten
vanwege cholesterol. Dat is achterhaald:
elke dag een ei is verantwoord en gezond.
Een ei zit boordevol vitaminen en mineralen.
Die zijn goed voor je ogen, botten, tanden
en huid. Stoﬀen die heel belangrijk zijn
voor een gezonde groei en ontwikkeling
van kinderen. Eieren zijn een goede vleesvervanger door het eiwit, ijzer en vitamine A,
B2 en B12. Eieren zijn calorie arm en geven
lang een verzadigd gevoel. Een ei geeft
spierkracht voor zowel jong als oud
en je kunt er eindeloos mee variëren.
Je kunt eieren pocheren, koken, bakken of
in allerlei heerlijke gerechten verwerken.
Een ei is lekker, betaalbaar en gezond
voor iedereen. Dus eet elke dag een
heerlijk Ujes ei van de Stipkip!

Pluimveebedrijf Stipkip is lid van
Stichting Blij met een Ei die voorlichting over kippen en eieren geeft.
Ellie is een mmmEggie. De mmmEggies zijn
kippenboerinnen die zij aan zij samen sterk
staan voor het Nederlandse ei. Leuk om op
social media te volgen voor lekkere recepten
en leuke weetjes over kippen en eieren.

Pluimveebedrijf Stipkip is lid van de Agrarische
Natuurvereniging de Maashorstboeren die zich
o.a. inzet voor een aantrekkelijk
buitengebied en de promotie
van streekproducten.

Info

Pluimveebedrijf Stipkip
Patersweg 9
5406 XJ Uden
Bart 06 - 23 86 85 80
Ellie 06 - 10 56 30 83
E bart@stipkip.nl
www.stipkip.nl
Pluimveebedrijf De Stipkip
Twitter @stipkip

Onze kippen

Over ons
Wij zijn Bart en Ellie van Stiphout en eigenaar
van legpluimveebedrijf Stipkip in Uden.
We hebben vier kinderen: Elle, Loes, Jasper
en Giel. In 2005 zijn we overgeschakeld
naar leghennen en hebben we twee nieuwe
stallen gebouwd voor 70.000 scharrelkippen.
Op een bedrijf in Zeeland houden we nog
15.000 scharrelkippen.
Regelmatig ontvangen we groepen
schoolkinderen of houden we een open
dag. Via de skybox kunnen bezoekers de
kippen kijken. Een mooie en veilige manier
zonder dat iedereen de stal in gaat met de
nodige ziekterisico’s die daarbij horen.
Onze bedrijfsﬁlm laat de hele cyclus van
opzet kippen tot aﬂeveren zien.

Wij kopen onze kippen van een opfokorganisatie die zorgt dat de kuikens met veel
aandacht opgroeien tot sterke 17-weekse
leghennen. Een gespecialiseerd transportbedrijf brengt de kippen naar ons bedrijf.
Wij zorgen voor de juiste huisvesting, een uitstekend klimaat, extra smakelijk en duurzaam
voer, vers drinkwater en de juiste verzorging.
Onze bruine kippen lopen los in de stal; op de
vloer met strooisel en op verschillende etages
in de stal. Op elke etage kunnen ze eten,
drinken en eieren leggen. Door het juiste
management, voer en huisvesting leven onze
kippen langer en produceren we antibiotica vrij.
Onze pluimveemest gaat naar BMC Moerdijk
die de mest verbrandt en omzet in groene
stroom. Kortom een duurzame productie van
eieren. Dat vinden wij belangrijk:
goed zorgen voor mens, dier en milieu.

Onze verse eieren
Vers vanuit de stal in de eierautomaat. Verser
kan niet en het lekkerst is toch een vers ei.
Zeker met ons extra smakelijk voer; een
speciale vloeibare legmix die we zelf mengen
met tarwe. Je proeft het verschil! In onze
eierautomaat met infohoek vindt u lekkere
recepten en informatie over kippen en eieren.
In de inpak- en sorteerruimte sorteren en
verpakken we dagelijks de eieren zodat we
de alle gewenste eigewichten kunnen leveren
in doosjes van 10,15 of trays van 20 of 30
stuks. Ons bedrijf is erkend als pakstation en
IKB-Ei / KAT gecertiﬁceerd. Natuurlijk kunnen
we grotere aantallen eieren bezorgen.
In de eierautomaat zijn alle verpakkingen
verkrijgbaar en gepast geld is niet nodig.
Dagelijks geopend van 7 tot 21 uur.

